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9.12.2015 A8-0309/1 

Amendement  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot e.a. 

 

Verslag A8-0309/2015 

Edouard Martin 

De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie 

2014/2211(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het toekennen van de 

status van marktgerichte economie aan 

door de overheid geleide of andere niet-

marktgerichte economieën de 

handelsbeschermingsinstrumenten zou 

aantasten en ernstige gevolgen zou hebben 

voor het concurrentievermogen van de 

Europese basismetaalindustrie; 

Q. overwegende dat het toekennen van de 

status van marktgerichte economie aan 

door de overheid geleide of andere niet-

marktgerichte economieën zonder naar 

hun eigenlijke werkingswijze te verwijzen 

de handelsbeschermingsinstrumenten zou 

aantasten en ernstige gevolgen zou hebben 

voor de Europese basismetaalindustrie op 

het vlak van concurrentievermogen en 

werkgelegenheid door de gevolgen van de 

prijzenoorlog van 's werelds grootste 

producent en van de notoire 

overcapaciteit te verergeren; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Amendement  2 

Edouard Martin, rapporteur 

 

Verslag A8-0309/2015 

Edouard Martin 

De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie 

2014/2211(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat een herziening van het 

huidige emissiehandelssysteem een van de 

meest dringende kwesties is voor het 

waarborgen van het concurrentievermogen 

van de basismetaalindustrie; is ervan op de 

hoogte dat de Commissie begonnen is met 

discussies die zullen leiden tot de 

hervorming van het emissiehandelssysteem 

voor de vierde periode (2021-2028) en 

vraagt in dat kader om hierbij ook de 

kwestie van het weglekken van koolstof 

aan te pakken en te werken aan 

verbetering van de doeltreffendheid, 

industriële innovatie en het optimale 

rendement die deze hervorming moet 

garanderen, en erover na te denken het 

ETS te vervangen door andere innoverende 

instrumenten en strategieën om de emissies 

effectief te verminderen; vraagt aan de 

Europese Commissie om bij de herziening 

van het emissiehandelssysteem de best 

performers binnen de energie-intensieve 

industrie op het gebied van produceren met 

lagere uitstoot te belonen; 

5. onderstreept dat een herziening van het 

huidige emissiehandelssysteem een van de 

meest dringende kwesties is voor het 

waarborgen van het concurrentievermogen 

van de basismetaalindustrie; stelt vast dat 

de Commissie voorstellen heeft gedaan die 

zullen leiden tot de hervorming van het 

emissiehandelssysteem voor de vierde 

periode (2021-2030) en vraagt de 

medewetgevers in dat kader ervoor te 

zorgen dat hierbij ook de kwestie van het 

weglekken van koolstof wordt aangepakt 

en wordt gewerkt aan verbetering van de 

doeltreffendheid, industriële innovatie en 

het optimale rendement die deze 

hervorming moet garanderen, en erover 

wordt nagedacht het ETS te vervangen 

door andere innoverende instrumenten en 

strategieën om de emissies effectief te 

verminderen; vraagt aan de Europese 

Commissie om bij de herziening van het 

emissiehandelssysteem de best performers 

binnen de energie-intensieve industrie op 

het gebied van produceren met lagere 

uitstoot te belonen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Amendement  3 

Edouard Martin, rapporteur 

 

Verslag A8-0309/2015 

Edouard Martin 

De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie 

2014/2211(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. neemt nota van de invoering van de 

marktstabiliteitsreserve in 2019 en 

verwacht voorstellen van de Europese 

Commissie inzake de structurele 

hervorming voor de periode na 2020 van 

de EU-regeling voor de emissiehandel, die 

in het Parlement specifiek en apart zullen 

worden behandeld; 

6. neemt nota van de invoering van de 

marktstabiliteitsreserve in 2019 en 

overweegt de voorstellen van de Europese 

Commissie inzake de structurele 

hervorming voor de periode na 2020 van 

de EU-regeling voor de emissiehandel, die 

in het Parlement specifiek en apart zullen 

worden behandeld; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Amendement  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo e.a. 

 

Verslag A8-0309/2015 

Edouard Martin 

De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie 

2014/2211(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. spreekt zich uit voor de oprichting 

van lokale voorlichtings- en 

overlegcomités voor de preventie van 

industriële risico's, waarin alle 

belanghebbenden met controle- en 

waarschuwingsbevoegdheid zitting 

nemen; onderstreept de erkende expertise 

van de werknemersvertegenwoordigers bij 

de strategische keuzes en besluitvorming 

van ondernemingen; 

Or. en 

 

 


